
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ 

16 դեկտեմբերի 2019 թվական 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3/2Ա  
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏԻ 
 

Նիստին մասնակցում էր Երևանի ավագանու 48 անդամ: 
Նիստը վարում էր Երևանի քաղաքապետ  Հ. Մարությանը։ 

 Երևանի ավագանու նիստին հրավիրված էին՝ Երևանի քաղաքապետի տեղակալները, 
Երևանի քաղաքապետի խորհրդականները, Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը, 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների, իրավաբանական, զարգացման 
և ներդրումային ծրագրերի, կազմակերպական,  տեղեկատվության և հասարակայնության հետ 
կապերի վարչությունների պետերը և անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար Վ.Խաչատրյանը, քաղաքաշինական գործունեության հատուկ 
կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետի  ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Սեդոյանը: 

Նիստին ներկա էին ՀՀ  ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ։ 
 
Երևանի քաղաքապետ Հ.Մարությանը ներկայացրեց Երևանի ավագանու 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 16-ի արտահերթ նիստի օրակարգը և ընթացակարգը, որի համար հիմք է հանդիսանում 
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին»  օրենքի  30-րդ  հոդվածը. 

1) Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N47-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին: 

2) Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N4678-Ա որոշումը և 
«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին: 

3) Արտո Չաքմաքչյանի «Քայլող մարդը» քանդակի տեղադրմանը համաձայնություն տալու 
մասին: 

4) «ՄԱՔՍ ՄԵԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 
ներդրումներ կատարելու առաջարկին հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 2014 
թվականի փետրվարի 11-ի  N112-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

5) Երևան համայնքի և «Ջոն և Սոսի Բալյան հիմնադրամի» միջև Էրեբունի թանգարանի 
ընդարձակ նախագծի վերաբերյալ համագործակցության պայմանագրին հավանություն տալու 
մասին: 

6) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մանանդյան փողոցի հ.34 շենքի հ.57 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

7) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մանանդյան փողոցի հ.34 շենքի հ.52/1 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

8) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Շարուրի փողոցի 29-րդ շենքի հ.16 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 



9) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Քանաքեռ ՀԷԿ հ.3  շենքի հ.7 բնակարանն 
անհատույց օտարելու մասին: 

10) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 
մասին: 

11) Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց օտարելու 
մասին: 

12) Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին: 
13) Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
14) Երևան համայնքի վարչական տարածքում առևտրի և ծառայությունների բնագավառում 

գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում առևտրի և ծառայությունների բնագավառում 
գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից լռությունը կամ գիշերային անդորրն ապահովելու 
ժամերը սահմանելու մասին: 
 

                1. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N47-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ  Սարգսյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 

տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
1) Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան - Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան 
քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի մասին» N47-Ն որոշմամբ հաստատված. 

1) եկամուտների գումարը նվազեցնել 371,325.9 հազար դրամով, 
2) ծախսերի գումարը նվազեցնել 371,325.9  հազար դրամով, 

             2. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2018 
թվականի բյուջեի մասին» N47-Ն որոշմամբ հաստատված NN1, 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում 
կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN1-5 
հավելվածների: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 45  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`45, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
   
          2. ԼՍԵՑԻՆ - Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N4678-Ա որոշումը և 
«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա  Սարգսյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 

ավագանու 10 անդամ. 
1. Թեհմինա Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
2. Անի Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
3. Էռնեստ Ավանեսով- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
4.Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
5.Հռիփսիմե Առաքելյան- Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ  խմբակցության 

քարտուղար 
6. Արման Անտոնյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
7. Գրիգորի Երիցյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
8. Դավիթ Խաժակյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության ղեկավար 
9. Լիլիթ Կիրակոսյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 



10.Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ  խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 

Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ «Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 
11-ի N4678-Ա որոշումը և «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» որոշման նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն, միաժամանակ առաջարկվել 
է «Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N4678-Ա որոշումը և «Կանաչապատում 
և շրջակա միջավայրի պահպանություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» որոշման նախագծի կանոնադրությունից հանել 4.12-րդ  
կետի առաջին նախադասությունը: 

«Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N4678-Ա որոշումը և 
«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ 
պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

1) Անի Խաչատրյան - Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության քարտուղար 
2) Դավիթ Խաժակյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ  խմբակցության ղեկավար 

 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հաստատել՝ 
1) Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ի «Համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություն ստեղծելու մասին»  N 4678-Ա որոշումը, 
2) «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպության կանոնադրությունը՝ համաձայն հավելվածի: 
 2. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի գ), ե) և է) կետերով նախատեսված լիազորությունները վերապահել Երևանի քաղաքապետին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 48  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`45, դեմ` 3, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 
                3. ԼՍԵՑԻՆ - Արտո Չաքմաքչյանի «Քայլող մարդը» քանդակի տեղադրմանը 
համաձայնություն տալու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինական 
գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար 
Անդրանիկ Սեդոյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Սաթենիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ «Արտո Չաքմաքչյանի «Քայլող մարդը» քանդակի 
տեղադրմանը համաձայնություն տալու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 6 
անդամ. 

1) Հռիփսիմե Առաքելյան - Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ  խմբակցության 
քարտուղար 

2) Իզաբելլա Աբգարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
3) Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
4) Թեհմինա Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
5) Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
6) Հասմիկ Խաչունց- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար 



Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար Դ. 
Խաժակյանը: 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Տալ համաձայնություն անվանի քանդակագործ Արտո Չաքմաքչյանի 
հեղինակած «Քայլող մարդը» քանդակը Երևան քաղաքի Հյուսիսային պողոտայի՝ Աբովյան փողոցին 
հարող տարածքում տեղադրելու  համար: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 48  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`47, դեմ` 0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

                4. ԼՍԵՑԻՆ - «ՄԱՔՍ ՄԵԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 
ներդրումներ կատարելու առաջարկին հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 2014 
թվականի փետրվարի 11-ի  N112-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային 
ծրագրերի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սերգեյ Ասլանյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ ««ՄԱՔՍ ՄԵԴ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներդրումներ կատարելու առաջարկին 
հավանություն տալու և Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի փետրվարի 11-ի  N112-Ա 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 5 
անդամ. 

1) Միքայել Մանրիկյան - Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ  խմբակցության 
ղեկավար 

2) Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
3) Թեհմինա Վարդանյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
4) Անի Խաչատրյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության քարտուղար 
5) Հասմիկ Խաչունց- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության քարտուղար 
Հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N1-Ն որոշմամբ 

ընդունված հավելվածի 111-րդ կետը՝ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական 
Կ. Համբարձումյանը: 

Արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ  
խմբակցության ղեկավար Մ. Մանրիկյանը: 
            ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հավանություն տալ «Մաքս Մեդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերության կողմից ներկայացված «Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոն փակ 
բաժնետիրական ընկերությունում ներդրումներ կատարելու նոր առաջարկին՝ համաձայն 
հավելվածի: 
          2. Երևան քաղաքի ավագանու 2014 թվականի փետրվարի 11-ի ««Գրիգոր Նարեկացի» 
բժշկական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված 
իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու  մասին»  N112-Ա որոշման 4-րդ 
կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«4. Սահմանել,  որ  պայմանագրով  հավատարմագրային  կառավարչի  կողմից ստանձնած  
երկարաժամկետ ներդրումային  պարտավորությունների իրականացման 5-րդ  տարում  դրանք  
տվյալ  ժամանակահատվածի  համար նախատեսված  չափով  և  ժամկետում  լիովին  ու  պատշաճ  
կատարելու  պարագայում, Ընկերության  Երևան  քաղաքի  սեփականությունը  հանդիսացող  
բաժնետոմսերով հավաստված  իրավունքների  հավատարմագրային  կառավարման  
պայմանագիրը համարվում է երկարացված 15 տարի ժամկետով։» 
             3. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին՝ 



              1)  «Մաքս Մեդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ կնքել 
համաձայնագիր՝ 2014 թվականի հունիսի 9-ի պայմանագրում ավագանու որոշումից բխող 
փոփոխություններ կատարելու մասին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 38  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`31, դեմ` 2, ձեռնպահ`4 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ. 
Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.00-ին: 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Մարությանը հայտարարեց նիստին ներկա ավագանու անդամների 

թվաքանակը,  քվորում չլինելու պատճառով, Հ.Մարությանը հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի 
ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N1-Ն որոշմամբ ընդունված հավելվածի 114-րդ կետի 2-րդ 
ենթակետը՝ հայտարարեց 30 րոպե ընդմիջում: 

Նիստը վերսկսվեց ժամը 14.30-ին: 
 

                5. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի և «Ջոն և Սոսի Բալյան հիմնադրամի» միջև Էրեբունի 
թանգարանի ընդարձակ նախագծի վերաբերյալ համագործակցության պայմանագրին 
հավանություն տալու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային 
ծրագրերի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սերգեյ Ասլանյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 4 անդամ. 

1. Թեհմինա Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
2. Միքայել Մանրիկյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

ղեկավար 
3. Դավիթ Խաժակյան- Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
4. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի N1-Ն որոշմամբ 

ընդունված հավելվածի 109-րդ կետի՝ արտահերթ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի 
տեղակալ Հ. Սարգսյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի և «Ջոն և Սոսի Բալյան 
հիմնադրամի» միջև Էրեբունի թանգարանի ընդարձակ նախագծի վերաբերյալ համագործակցության 
պայմանագրին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի 
կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ 
Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 

1. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի 

կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ, իրավական հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի նախագահ  Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար գրանցվել են ավագանու 2 
անդամ. 

1) Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
2) Սաթենիկ Մկրտչյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած 

գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը: 
«Երևան համայնքի և «Ջոն և Սոսի Բալյան հիմնադրամի» միջև Էրեբունի թանգարանի 

ընդարձակ նախագծի վերաբերյալ համագործակցության պայմանագրին հավանություն տալու 
մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց երևանի 
քաղաքապետ Հ. Մարությանը: 



 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Հավանություն տալ 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Երևանի քաղաքապետ 
Հայկ Մարությանի և «Ջոն և Սոսի Բալյան հիմնադրամի» միջև կնքված համագործակցության 
պայմանագրին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 40  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`40, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

                6. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մանանդյան փողոցի հ.34 
շենքի հ.57 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
Մանանդյան փողոցի հ.34 շենքի հ.57 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» որոշման նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին՝ Երևան համայնքի սեփականություն 
համարվող Մանանդյան փողոցի հ.34 շենքի հ.57`80.4քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը 
(անշարժ գույքի նկատմամբ  իրավունքների  գրանցման պետական հ.18072014-01-0204 վկայական) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Կարապետ, Նաիրա և Հրաչիկ 
Միրաքյաններին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 34  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`34, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

 7. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մանանդյան փողոցի հ.34 շենքի 
հ.52/1 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարց ուղղելու համար գրանցվել է ավագանու 1 
անդամ. 

1. Լևոն Զաքարյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար Վ. Խաչատրյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
Մանանդյան փողոցի հ.34 շենքի հ.52/1 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» որոշման 
նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականություն 
համարվող Մանանդյան փողոցի հ.34 շենքի հ.52/1`30քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը 
(անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման  26.01.2017թ.  N26012017-01-0003 
վկայական) սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Նելլի Հակոբյանին և 
Դիանա Գաբրիելյանին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`39, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 



 
                8. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Շարուրի փողոցի 29-րդ շենքի 
հ.16 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 2 անդամ. 

1. Մեսրոպ Պապիկյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Դավիթ Խաժակյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության ղեկավար 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետի 
ժամանակավոր պաշտոնակատար Վ. Խաչատրյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
Շարուրի փողոցի 29-րդ շենքի հ.16 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» որոշման նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականություն 
համարվող Շարուրի փողոցի հ.29 շենքի հ.16՝ 63.38քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը (անշարժ 
գույքի նկատմամբ իրավունքների  գրանցման պետական N27022018-01-0212 վկայականի) 
սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Արուսյակ, Արմեն Անդրիկյաններին, 
Սոֆիկ Գալստյանին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`39, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

                9. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Քանաքեռ ՀԷԿ հ.3  շենքի հ.7 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
Քանաքեռ ՀԷԿ հ.3  շենքի հ.7 բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» որոշման նախագծի 
վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին՝ Երևան համայնքի սեփականություն 
համարվող Քանաքեռ ՀԷԿ հ.3 շենքի հ.7՝ 70,1քմ ընդհանուր մակերեսով բնակարանը /անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.06032015-01-0147 վկայական/ սեփականության 
իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել)  Լիլյա, Դիանա, Լիանա, Արման Բալասյաններին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 37  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`37, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 
                10. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 
օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 



ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 
տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 
համարվող Իսակովի պողոտայի 38/1  շենքի հ. 34՝ 88 քմ ընդհանուր  մակերեսով բնակարանը 
(անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման 17.03.2015թ. հ.17032015-01-0113 
վկայական) սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել (նվիրել) Արմինե Հրաչի Սոֆյանին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`39, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 
                11. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանն անհատույց 
օտարելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 
վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 
չեն գրանցվել: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի սեփականություն համարվող 
բնակարանն անհատույց օտարելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից 
տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
 ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին Երևան համայնքի սեփականությունը 
համարվող Ծ.Իսակովի պող. 36/4  շենքի հ. 20՝ 40.8 քմ ընդհանուր  մակերեսով բնակարանը (անշարժ 
գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման հ.16072013-01-0005 վկայական) 
սեփականության իրավունքով  անհատույց օտարել (նվիրել) Անահիտ Սամվելի Խաչատրյանին և 
Արման Արմենի Հունանյանին: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`39, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն 
 

             12. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Արսեն 

Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու 
մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
           ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Սևանի փողոցի հ.հ.21/7, 21/9, 21/10, 21/11 հասցեներում 
գտնվող համապատասխանաբար 1320.4քմ, 340.1քմ, 344.5քմ և 475.6քմ մակերեսներով հողամասերի 
նպատակային նշանակությունները «էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ 
ենթակառուցվածքների» հողերի կատեգորիայից փոխադրել «բնակավայրերի» հողերի կատեգորիա։ 



           2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով տեղեկացնել Կադաստրի կոմիտե և Քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն 
որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենները: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`38, դեմ` 0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

             13. ԼՍԵՑԻՆ - Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին: 
ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման 

վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Խաչատրյանը: 
ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար ավագանու անդամներ 

չեն գրանցվել: 
Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Արսեն 

Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ «Հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» 
որոշման նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթների համար ավագանու անդամներ չեն 
գրանցվել: 
            ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան քաղաքի Գրիբոյեդովի փողոցի հ.17 հասցեում գտնվող, 2.1174հա 
մակերեսով հողամասի նպատակային նշանակությունը «արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության» հողերի կատեգորիայից փոխադրել 
«բնակավայրերի» հողերի կատեգորիա։ 
      2. Երևանի քաղաքապետին՝ սույն որոշման 1-ին կետով հողամասի նպատակային 
նշանակության կատարված փոփոխության մասին 10-օրյա ժամկետում, օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով, տեղեկացնել Կադաստրի կոմիտե և Քաղաքաշինության կոմիտե՝ կցելով սույն 
որոշման սահմանված կարգով հաստատված պատճենները: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`38, դեմ` 0, ձեռնպահ`1 

Որոշումն ընդունվել է  ձայների մեծամասնությամբ 
 

             14. ԼՍԵՑԻՆ - Երևան համայնքի վարչական տարածքում առևտրի և ծառայությունների 
բնագավառում գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում առևտրի և ծառայությունների 
բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից լռությունը կամ գիշերային 
անդորրն ապահովելու ժամերը սահմանելու մասին: 

ԶԵԿՈՒՑԵՑ – Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների 
վարչության պետ  Հովիկ Սաֆարյանը: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ- Զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար գրանցվել են 
ավագանու 8 անդամ 

1. Արթուր Իսպիրյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
2. Մարկոս Հարությունյան-Երևանի ավագանու ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ խմբակցության 

անդամ 
3. Իզաբելլա Աբգարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
4. Թեհմինա Վարդանյան-Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ 
5. Հայկ Միրզոյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
6.Արման Անտոնյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
7.Լևոն Զաքարյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
8.Արմեն Կոտոլյան- Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 
Բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացրեց Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության պետ                               
Հ. Սաֆարյանը: 

Երևանի քաղաքապետի կողմից նշանակած գլխադասային հանձնաժողովի նախագահի 
տեղակալ Լուսինե Գևորգյանը տեղեկացրեց, որ «Երևան համայնքի վարչական տարածքում առևտրի 



և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում առևտրի և 
ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից լռությունը կամ 
գիշերային անդորրն ապահովելու ժամերը սահմանելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ 
հանձնաժողովի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն: 

ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ – Ելույթի համար գրանցվել է ավագանու 1 անդամ. 
1. Գայանե Մելքոմ Մելքոմյան-Երևանի ավագանու ԻՄ ՔԱՅԼԸ խմբակցության անդամ 

            ՈՐՈՇՎԵՑ – 1. Երևան համայնքի վարչական տարածքում առևտրի և ծառայությունների 
բնագավառում գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում առևտրի և ծառայությունների 
բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից լռությունը կամ գիշերային 
անդորրն ապահովելու ժամերը սահմանել 23.00-ից մինչև 7.00-ն։ 
         ԳՐԱՆՑՈՒՄ  ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ –  ավագանու 39  անդամ 
             ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ –        կողմ`39, դեմ` 0, ձեռնպահ`0 

Որոշումն ընդունվել է  միաձայն: 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                         Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Կազմեց՝  Ն. Ղուկասյան   


